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Uzmanlık dallarına ait çekirdek müfredat taslaklarının 2008 yılında tamamlanmış olan (v.0.5) 

ve 2011 yılında tamamlanmış olan (v.1.0) halleri Tıpta Uzmanlık Kurulunun (TUK) resmi internet 
sayfasında eğitim kurumları ve kamuoyu ile paylaşılmıştı. Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma 
ve Standart Belirleme Sistemi  (TUKMOS) çerçevesinde çekirdek müfredatların 18 Mart- 14 Mayıs 
2013 tarihleri arasında yapılan çalıştaylarda gerçekleştirilen revizyonlarla v.2.0 halleri hazırlanmış olup 
bunlar eğitim kurumları ile halen yürütmekte oldukları uzmanlık eğitimine uyumlulukları açısından 
değerlendirilip geri bildirim verebilmeleri amacıyla paylaşılmıştır. Ayrıca v.2.0 çekirdek müfredatların 
tamamı tüm TUKMOS Komisyonlarınca incelenip uzmanlık dallarının diğer uzmanlık dallarının 
müfredatlarına itiraz ve öneri getirebilmelerini sağlamak için aynı internet sitesinde yayımlanmıştır. 
Sonraki süreçte gerek TUKMOS Komisyonlarından gerekse eğitim kurumlarındaki ilgililerden v.2.0 
müfredatlar hakkında geri bildirimler alınmıştır (form 12). Tasnif edilen geri bildirimler ilgili TUKMOS 
Komisyonlarına değerlendirmeleri için arz edilmiştir. Ayrıca eş zamanlı olarak TUKMOS 
Komisyonlarından, uzmanlık dalının eğitiminde yer alan rotasyonların hedeflerini müfredat 
kılavuzumuza uygun hazırlamaları talep edilmiştir (Form11). Sonrasında rotasyon hedeflerinin 
tartışılacağı ve müfredatlara yapılan itirazların değerlendirileceği revizyon toplantıları planlanmıştır. 

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları TUKMOS Komisyonundan 3 üye (Prof. Dr. Ergin Çiftci, Prof. 
Dr. İsmail Zafer Ecevit, Doç. Dr. İlker Devrim)) ile TUK Sekretaryasından 1 temsilci (Uzm. Dr. Dt. 
Deniz Koraşlı) eşliğinde 16 Ocak 2015 tarihinde toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Çocuk 
Enfeksiyon Hastalıkları TUKMOS Komisyonu Üyeleri v.2.1 taslak müfredatını bütünüyle gözden 
geçirerek mevcut imla hatalarını düzeltmiştir.  

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatına diğer uzmanlık 
alanlarından (çalıştay tarihine kadar) itiraz gelmemiştir. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlık 
eğitimi süresi içerisinde daha önceden mevcut olan 2 ay Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji rotasyonu çıkarılmış olup, 2 ay Tıbbi Mikrobiyoloji rotasyonu mevcuttur. Bu rotasyona 
ait öğrenim hedefleri TUKEP aracılığıyla ilgili dalın TUKMOS Komisyonunun onayına sunulmuş ilgili 
dal tarafından rotasyon öğrenim hedeflerine itiraz gelmiş ve çeşitli revizyonlar yapılmıştır. Çocuk 
Enfeksiyon Hastalıkları TUKMOS Komisyonu ilgili değişiklikleri yapmıştır. TUK Üyeleri müfredat 
yetkinlik satırlarında bazı yetkinliklerin düzeylerinde yetkinlik satır metinlerinde değişiklik talep 
etmiştir. Bu değişiklikler yapılmıştır. Rotasyon hedefleri gözden geçirilerek çekirdek müfredata 
eklenecek hale getirilmiştir (Ek1).  

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları çekirdek müfredatının v.2.1 hali; bahsedilen itirazlara ilişkin 
değişiklikler yapılarak ve rotasyon hedefleri eklenmiş olarak hazırlanmıştır. 
 
Ek1: Rotasyon Hedefleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
EK 1 

 

 

ROTASYON 
SÜRESİ/AY ROTASYON DALI 

2 AY Tıbbi Mikrobiyoloji 
 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ROTASYONU  
GİRİŞİMSEL YETKİNLİK HEDEFLERİ 

Yetkinlik Adı  Yetkinlik 
Düzeyi 

Sık karşılaşılan bakteriyel enfeksiyon etkenlerinin 
tanımlanmasına yönelik uygun besiyerinin seçimi 1 

Kültür ekimi 3 
Hastanın özelliklerine göre uygun klinik örneğin 
seçimi, alınması ve mikrobiyoloji laboratuvarına 
uygun şekilde taşınması  

1 

Rutin kullanımda olan temel – klinikte kullanılması 
uygun olan boyama yöntemleri  1 

Mikroorganizma izolasyonu ve tanımlanmasında 
temel bilgilere hakimiyet 1 

Antibiyotik duyarlılık testleri yorumu 3 
Hızlı tanı testleri 2 
Serolojik tanı testleri 1 
Tanısal antijen testleri  1 
Moleküler yöntemler 1 
Enfeksiyon kontrol ve sürveyansında mikrobiyolojik 
yöntemler 1 

 


